SAÚDE E CULTURA:
PARCERIA QUE DÁ CERTO

RE AL I ZAÇ ÃO
A Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição
que promove a saúde e o desenvolvimento
social, gerando e difundindo conhecimento
científico e tecnológico.
Visando fortalecer ações que unam
Educação, Ciência e Cultura, desenvolvemos
uma agenda de iniciativas, propiciando a
inclusão, a diversidade e o acesso a novas
tecnologias.
A realidade trazida pela pandemia vem reforçar
e consolidar ainda mais a importância de
ampliarmos estes programas e desta forma
contribuir efetivamente para os graves
impactos gerados.

EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO

MUSEU DA VIDA FIOCRUZ

Estudantes, professores
e grupos familiares

Trata-se de um espaço de integração entre educação,
ciência e cultura que, por meio da educação não formal,
provoca a curiosidade e o desejo pelo conhecimento.

ALCANCE
Rio de janeiro

Diferente de outros museus, o Museu da Vida tem o
DNA da Fiocruz, refletindo sua missão e compromisso
com a população brasileira.

PRINCIPAIS VALORES
AGREGADOS

Com a pandemia, o Museu se mobilizou para continuar
oferecendo as atividades on-line e com os mecanismos
de acessibilidade através de suas redes sociais,
buscando manter o diálogo com o seu público e
contribuindo com a promoção da divulgação científica e
disseminação da cultura.

AGENDA

Para 2022, a equipe do Museu pega todo o aprendizado
que absorveu no período de pandemia e aplica em
atividades educativas através de produtos culturais
como a Exposição “Epidemias” e os livros infantojuvenis com a temática da covid-19.

Educação | Ciência | Inclusão

2030

LEI DE INCENTIVO

ISS/RJ -WAC300/02/2022
R$ 1.280.100,00
ICMS/RJ-R$ 3.000.000,00

EDUCAÇÃO

PÚBLICO ALVO

CIÊNCIA MÓVEL

Estudantes, professores
e grupos familiares

O Arte e Ciência Sobre Rodas é o nosso museu
itinerante de ciências e novas tecnologias, que por meio
de uma carreta de 21 metros de extensão, especialmente
adaptada e equipada para itinerância, percorre
municípios da região sudeste do país.
O semi-reboque do projeto leva exposições, jogos,
equipamentos interativos, multimídias, oficinas e outras
atividades. Após a montagem das exposições, o
caminhão é transformado em uma moderna sala
multimídia, onde são realizadas mostras de vídeos, minicursos, oficinas com estudantes e palestras para os
moradores dos municípios visitados.
Esse é um programa de educação não formal, que por
meio da cultura e da divulgação científica, procura
fortalecer os processos de educação formal em
municípios do interior do Brasil.

ALCANCE
Rio de janeiro

PRINCIPAIS VALORES
AGREGADOS
Educação | Ciência | Inclusão
AGENDA

2030

LEI DE INCENTIVO

ISS/RJ -WAC300/02/2022
R$ 1.288.500,00
PRONAC 191226 – R$ 319.295,64

PATRIMÔNIO

PÚBLICO ALVO
População do Rio de Janeiro

RESTAUROS DE PATRIMÔNIOS
DA CIÊNCIA – NAHM POMBAL

ALCANCE
Rio de Janeiro

Requalificar, preservar e valorizar o Núcleo
Arquitetônico Histórico de Manguinhos (NAHM), com
um conjunto de intervenções e novos usos às áreas
urbanas e edificações históricas é o objetivo deste
projeto.
Atualmente, boa parte destas edificações, que são
utilizadas com fins administrativos serão inseridas entre
espaços de visitação do Museu da Vida Fiocruz,
transformando-o no maior espaço de exposição
científica da América Latina.
A primeira etapa da restauração foi finalizada em 2022,
com o lançamento de um exposição interativa de longa
duração, que busca compreender as interconexões entre
o biológico, o social e o ambiental na saúde humana.

PRINCIPAIS VALORES
AGREGADOS
Preservação | Cultura |
Educação
AGENDA

2030

LEI DE INCENTIVO
Rouanet : Pronac 163997
R$ 3.000.000,00

PATRIMONIO
PÚBLICO ALVO

RESTAUROS DE
PATRIMÔNIOS DA CIÊNCIA:
ILUMINAÇÃO
MONUMENTAL

Adultos, alunos e professores
da rede pública de ensino
ALCANCE
Região sudeste

PRINCIPAIS VALORES
AGREGADOS

Inserida no Pavilhão Mourisco e demais edificações históricas
da Praça Pasteur em 1995, a iluminação monumental foi
implementada como forma de valorização das edificações
que são tombadas como patrimônio material.

Além de ressaltar as edificações, a iluminação também é
utilizada para marcar campanhas e efemérides relacionadas à
saúde pública, em que a Fiocruz tem participação ativa como
símbolo maior da saúde pública no Brasil.
O projeto da nova iluminação possibilitará elevar e aprimorar
o nível de iluminação do conjunto e, principalmente, do
Castelo, utilizando técnicas mais modernas e sustentáveis,
com uma economia de energia elétrica de aproximadamente
65% por ano.

Ciência | Educação | Inclusão
AGENDA

2030

LEI DE INCENTIVO

Lei Federal de
Incentivo à Cultura
R$ 6.000.000,00

HUMANIZAÇÃO

AMIGOS DO FIGUEIRA –
HUMANIZAÇÃO
HOSPITALAR

PÚBLICO ALVO
Pacientes infanto-juvenis do
Instituto Fernandes Figueira
ALCANCE
Nacional

O programa visa atenuar o impacto da
hospitalização de crianças e adolescentes por meio
de atividades educacionais e culturais no IFF e junto
as mães viabiliza a capacitação em técnicas de
artesanato fomentando o empoderamento feminino
e independência financeira através do
empreendedorismo.
Junto com as ações de capacitação profissional e
humanização hospitalar, o projeto realizará um
show beneficente em que todo o recurso será
revertido para a iniciativa.
O Instituto Fernandes Figueira é um hospital de
referência para doenças infantis crônicas, recebendo
famílias de todo o Brasil devido a sua metodologia
no tratamento que é referência no país.

PRINCIPAIS VALORES
AGREGADOS
Saúde | Alegria | Preservação
dos direitos l Empoderamento
feminino | Geração de renda
AGENDA

2030

LEI DE INCENTIVO

ISS/RJ WAC 830/02/2022
R$ 798.073,50
Lei Federal de Incentivo à Cultura
R$ 1.600.000,00

Projeto Canelinhas

PÚBLICO ALVO

Associação Os Canelinhas, desde 2016, vem

Crianças e adolescentes 07-17

desenvolvendo um importante papel para as crianças e
adolescentes da comunidade da Cidade de Deus.

ALCANCE
Rio de Janeiro

O projeto oferece atividades de futebol para a faixa
etária de 07-17 anos, além de promover ações nas áreas

PRINCIPAIS VALORES
AGREGADOS

sociais e educacionais, buscando implementar uma
melhor qualidade de vida do aluno atendido e levando

Esporte | Educação

crescimento para o entorno da comunidade.

AGENDA

A participação em torneios estimula e amplia a
autoestima, o trabalho em equipe e a disciplina dos

2030

alunos, fundamentais no complemento das atividades.
LEI DE INCENTIVO
Esporte: R$ 475.000,00
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